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Werkstuk over Baarn 
                                                                                                                
Deze opzet helpt bij het maken van een werkstuk of presentatie 
over de eigen omgeving.  

 

week onderdeel: beschrijving 

1 voorkant Titel van je werkstuk met een plaatje erbij 

2 Inhouds- 
+ 
Inleiding 

Hier vertel je wat je al van Baarn weet, wat je denkt ervan te gaan leren en 
of je het leuk vindt om dit werkstuk te maken. En je schrijft wat je in dit 
werkstuk gaat vertellen. Als je er nog wat bij wilt vertellen is dat altijd leuk. 
Denk aan een plaatje. 
 

3 hoofdstuk 1 
Ontstaan 

Dit hoofdstuk gaat over de geschiedenis van Baarn, dus van alles over 
vroeger. Je zoekt informatie op over de naam Baarn, wanneer en hoe 
Baarn is ontstaan, wanneer en of het stadsrechten heeft gekregen, wie de 
eerste bewoners waren, etc. Denk aan plaatjes. 
 

4 hoofdstuk 2 
Algemeen 

Dit hoofdstuk gaat over hoe Baarn er nu uitziet, wie er nu wonen en wat er 
nu gebeurt. Zoek op wat je belangrijk vindt om te vertellen, bijvoorbeeld 
hoeveel inwoners Baarn heeft, hoe groot het nu is of wat Baarn aan 
bezienswaardigheden heeft etc. en schrijf dit op. Denk aan plaatjes. 
 

5 hoofdstuk 3 
Monumenten  
 

Kies 1 of 2 belangrijke monumenten uit Baarn en schrijf op hoe, waar, 
waarom en wanneer dat monument er gekomen is, beschrijf het 
monument, hoe oud het is, wie het gemaakt heeft en waarom en schrijf dit 
op. Zorg ook voor plaatjes. 
 

6 hoofdstuk 4 
Mijn straat 

* Vertel iets over de naam van je straat, waar komt die vandaan.  
* Beschrijf je straat of het er druk is of dat je er kan spelen of het netjes is, 
of er bomen staan. 
* Vertel over de plek van je huis, hoe lang je huis er al staat, wat er vroeger 
was, enz. 
* Wat is de laatste jaren veranderd in de straat? 

7 hoofdstuk 5 
Favoriete plek 

Vertel iets over een plek in Baarn waar jij het liefst bent, hoe ziet het eruit, 
hoe vaak kom je er, wie komen er nog meer en waarom ben jij daar het 
liefst. Zorg voor plaatjes. 
 

8 hoofdstuk 6 
Keuze 

Kies een onderwerp dat met Baarn te maken heeft. Dit kan zijn een 
bekende Baarnaar zijn, een vereniging, instelling, bedrijf, organisatie of 
gebeurtenis. Bij twijfel vooraf even overleggen over je onderwerp.  
 

9 Slot Wat vond je ervan om dit werkstuk te maken, wat heb je ervan geleerd, 
wie heeft je geholpen of heb je het helemaal alleen gedaan, vond je het 
gemakkelijk om dingen op te zoeken? enz. 
 

9 Bronnenlijst Schrijf welke bronnen je hebt geraadpleegd. Welke boeken en welke sites. 
Alleen Google is niet goed genoeg, je moet precies opschrijven welke sites 
je hebt gebruikt. 

 
Veel succes! 

 


